
การปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจตามแนวทางเกษตรดีทีเ่หมาะสม 

 
ส้มแขก 

 

 
  

 ส้มแขกเป็นสมุนไพรที่มีสาร HCA ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างไขมัน  ในร่างกาย ช่วย
ลดคอเลสเตอรอลและลดความอยากรับประทานอาหาร จึงนิยมน้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้้าหนัก  
ส่งผลให้สมุนไพรส้มแขกมีอนาคตสดใส ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ประเทศไทย  
มีพ้ืนที่ปลูกส้มแขกประมาณ 1,170 ไร่ ได้ผลผลิตส้มแขกตากแห้งปีละกว่า 1,700 ตัน พ้ืนที่ปลูกส้าคัญของส้มแขก
ได้แก่ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยปลูกแซมในสวนผลไม้ สวนยางพารา
และพ้ืนที่ว่างในบริเวณบ้าน  

 ผลิตภัณฑ์ส้มแขกตากแห้ง ส้มแขกบดผง เครื่องดื่มน้้าส้มแขก ส้มแขกกวน ส้มแขกแก้ว แยมส้มแขก 
ชาชงส้มแขก ส้มแขกแช่อ่ิมอบแห้ง และส้มแขกแช่อ่ิมอบน้้าผึ้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ล้วนเป็นสินค้าโอทอป 
(OTOP) ที่สร้างชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแคปซูล และส้มแขกบดผงก็ก้าลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ต้องการลด
ความอ้วน ตลาดมีความต้องการสูงมาก นอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย โดย
มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไต้หวันและจีน ซึ่งผู้น้าเข้ามีการสั่งซื้อผ่านพ่อค้าท้องถิ่น
และกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 

ส้มแขกเป็นไม้ยืนต้น จัดอยู่ในวงศ์ Guttiferae มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ส้มมะวน ส้มพะงุน  ( ปัตตานี )  
ส้มมะอ้น (ใต้) ส้มควาย (ตรัง) ไม้ในวงศ์นี้มีอยู่ประมาณ 320 ชนิด พบในเขตร้อนเอเซีย อเมริกา และอัฟริกา  
ไม้ที่อยู่ในพวกเดียวกัน ได้ พะวา หรือกะวา (G.cornia) ชะมวง (G.cowa ) มังคุด (G. mangostana ) ชะมวงน้้า
หรือมะพูดป่า (G.mervosa ) มะดัน (G.schomburgkiana) มะพูด (G.vilersiana ) 
 
สภาพพื้นที่ปลูก  
 -  ส้มแขกจะชอบพ้ืนที่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก 
 -  เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตร จากระดับน้้าทะเล 
 -  เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป แต่ชอบดินร่วนปนดินเหนียวริมน้้า 
 -  ชอบแสงแดดร้าไรถึงปานกลาง 
 



 ๓๗ 

พันธุ์ 
 1. การเลือกพันธุ์ : เลือกพันธุ์ส้มแขกที่มีความต้านทานโรคและแมลง 
 2. พันธุ์ที่นิยมปลูก : พันธุ์พ้ืนเมืองทางภาคใต้ตอนล่าง 
 
การปลูก  
 1. การเตรียมดิน : ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง 303030 เซนติเมตร ระยะปลูก 8 X 8 เมตร ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยอินทรีย์ รองก้นหลุม 
 2. การเตรียมพันธุ์ : มี 3 วิธี โดยการเพาะเมล็ด การตัดราก และการเสียบยอด 
    1. การตัดราก โดยเลือกใช้ต้นส้มแขกที่ให้ผลแล้ว หรืออายุประมาณ 8 ปี ขึ้นไป เลือกรากที่อยู่ลึก 
จากผิวดิน 2-3 นิ้ว เป็นรากขนาดนิ้วก้อยที่สมบูรณ์ ตัดรากตรงบริเวณที่ห่างจากโคนประมาณ 1 ศอก แล้วดึงราก 
ที่ยังติดกับต้นแม่ขึ้นมาให้เหนือผิวดิน 3-4 นิ้ว ใช้ไม้ค้้ายัน และมัดให้รากส่วนนั้นตั้งตรง ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ รากที่ 
ถูกตัดจะเริ่มแตกตาแตกกิ่ง พออายุได้ 1 เดือน ก็สามารถตัดรากส่วนนั้นให้ขาดจากต้นแม่ แล้วน้าไปช้าในถุง 
หรือปลูกในหลุมได้เลย 
    2. การเพาะเมล็ดและเสียบยอด โดยน้าเมล็ดส้มแขกมาเพาะในถุงเพาะช้า จนมีอายุ 1 ปี จึงน้าไปปลูก 
หรือใช้เป็นต้นตอส้าหรับเสียบยอดโดยกิ่งพันธุ์ที่ใช้เสียบยอดมาจากต้นแม่พันธุ์ที่เป็นต้นตัวเมีย ดูแลรดน้้าจนกระทั่ง
กิ่งพันธุ์เชื่อมสนิทกับต้นตอและแตกยอดใหม่ 
 3. วิธีการปลูก :  
     1. น้าต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ มาลงปลูกในหลุม กลบดินให้แน่น และมีไม้ยึดล้าต้นกันโยก ถ้าแดดจัดต้อง
พรางแสงแดดในระยะแรกปลูกด้วย หรือจะแซมกับไม้ผลอ่ืน เช่น ลางสาด ลองกอง ทุเรียน หรือต้นยาง แม้จะห่าง
เพียง 1 เมตร ก็ยังขึ้นได้ดี เพราะส้มแขกชอบอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของไม้อ่ืน 
     2. ต้นส้มแขกมี 2 เพศ แยกต้น โดยต้นที่เพาะจากเมล็ดจะได้ผลผลิตส้มแขก เมื่ออายุ 8 ปีขึ้นไป  
ส่วนต้นที่เสียบยอด จะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 5 ปีขึ้นไป 
 
การดูแลรักษา 
 1. การให้น้้า ในระยะแรกปลูกถ้าฝนไม่ตก ควรให้น้้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 2. การใส่ปุ๋ย ถ้าดินปลูกเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ดินร่วน
เหนียว หรือดินเหนียวให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 โดยหว่านให้ทั่วใต้ทรงพุ่มห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 
50 เซนติเมตร และพรวนดินกลบปุ๋ย  
 3. การก้าจัดวัชพืช หมั่นดูแลก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูกส้มแขก ไม่ให้ข้ึนมารบกวน 
 4. โรคและแมลง ไม่พบโรคและแมลงที่ส้าคัญในส้มแขก 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม : ส้มแขกจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 5-7 ปี ถ้าปลูกโดยใช้เมล็ดปลูก  
แต่ถ้าปลูกโดยวิธีการเสียบยอดจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3-4 ปี ซึ่งจะออกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

2. วิธีการเก็บเกี่ยว : ท้าการเก็บผลส้มแขกที่มีขนาดโตเต็มที่ และไม่เป็นโรคหรือโดนแมลงท้าลาย 



 ๓๘ 

 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา 
 1. การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เก็บผลผลิตที่มีขนาดโตเต็มที่มาล้างน้้าท้าความสะอาด 3 ครั้ง หั่นเป็นชิ้น
บางๆ และตากแดดจัดๆ ประมาณ 3 วัน จึงแห้ง  แต่เนื่องจากส้มแขกเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน การตากให้
แห้งสนิทจึงเป็นไปได้ยาก และมักจะเกิดเชื้อรา ควรท้าแห้งโดยการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนหรืออ่ืน ๆ  
 2. การเก็บรักษา . 
     1. น้าส้มแขกที่อบแห้งสนิทบรรจุถุงพลาสติกใส และปิดปากให้สนิท เขียนฉลากปิดถุงให้เรียบร้อย 
น้าเข้าจัดเก็บในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทดี ป้องกันแสงแดด 
     2. หมั่นคอยดูแลและระวังไม่ให้เชื้อราหรือแมลงเข้าไปท้าให้คุณภาพส้มแขกลดลง 
     3. ส้มแขกแห้งที่จัดเก็บไว้อายุเกิน 3 เดือน ควรจะมีการน้ามาอบใหม่อีกครั้ง เพ่ือไม่ให้มีความชื้นและ
โรคแมลงเข้าท้าลาย 
 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือหากต้องการใช้ ควรใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพ่ือไม่ให้มีสารพิษตกค้างในวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อม 
 2. ควรรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
 3. ก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต 
 4. หลังการตัดแต่ง ควรน้าเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท้าลายเสีย 
 5. หลังการพ่นสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ต้องท้าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ เผาก้าจัดวัสดุเหลือใช้ และก้าจัด
ภาชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท้าการ
เกษตรกรรม ให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


